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A biztonság számokban

2020 State of Security 
Operations
150+ Biztonsági központ

30+ Ország

6 Kontinens

13 Éve



A kutatás fontosabb eredményei
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A legfőbb kihívások
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Új nehézségek a járvány következtében
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Szakemberhiány minden pozícióban…



9

A legfontosabb eszközök a fegyvertárban
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Védekezés gépi tanulással és mesterséges 
intelligenciával…
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…és a MITRE ATT&CK keretrendszer segítségével



Megoldások a kihívásokra



Open Data Platform

Log Management

SOC technológiák fejlődése

SIEM

Big Data Analysis

SOAR

UEBA
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Gyűjtés
• Összes adat 

összekapcsolása

Feltérképezés

• Fenyegetések 
hatékony 
azonosítása és 
kivizsgálása

Elemzés
• Ismert és 

ismeretlen 
fenyegetések 
azonosítása valós 
időben

Tárolás
• Compliance

• Alap a kibővített 
elemzéshez

Előkészítés
• Összerendezés

• Előzetes elemzés

Válasz
• Az észlelt 

fenyegetések 
automatikus 
kezelése



UEBA

SOAR

SIEM

Biztonsági 
analitika



A legtöbb valós veszélyhelyzet kezeléséhez a két megközelítés elegyére van szükség.
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Fenyegetések azonosítása több rétegben

Valós idejű korreláció Felügyelet nélküli gépi tanulás

Ismert fenyegetések azonosítása

Minden adat korrelálása a fenyegetések 
felderítéséhez.

Ismeretlen fenyegetések azonosítása

Nincsenek szabályok vagy határok.
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Amit a legújabb generációs SOC képes észlelni:

Rosszindulatú külső támadó

Rosszindulatú alkalmazott

Átverhető alkalmazott

A TOPLISTA

Bárhol előfordulhatnak…

Fiók 
kompromittálása

Adat-
szivárogtatás

Oldalirányú 
mozgás

Fertőzött 
hoszt

Visszaélés a 
jogosultsággal

Jogosulatlan 
nyomtatás

Fájlmentes
malware

Rések keresése 
belülről

A belső fenyegetések és célzottan érkező támadások
rejtett tevékenységekben jelentkezhetnek, például…

…stb.



19

A MITRE ATT&CK keretrendszer lefedése 



A Micro Focus SOC megoldásai
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Gyűjtés
• Összes adat 

összekapcsolása

Feltérképezés

• Fenyegetések 
hatékony 
azonosítása és 
kivizsgálása

Elemzés
• Ismert és 

ismeretlen 
fenyegetések 
azonosítása valós 
időben

Tárolás
• Compliance

• Alap a kibővített 
elemzéshez

Előkészítés
• Összerendezés

• Előzetes elemzés

Válasz
• Az észlelt 

fenyegetések 
automatikus 
kezelése

Security Open Data Platform

ArcSight Logger

ArcSight ESM

Interset UEBA

ArcSight Investigate

ATAR Labs SOAR



✓ Végponttól végpontig terjedő megoldás

✓ Ismert és ismeretlen fenyegetések gyorsabb és pontosabb észlelése
többrétegű analitikával (SIEM, UEBA, fenyegetésazonosítás stb.)

✓ Iparágvezető adatgyűjtési, -rendezési és -kategorizáló technológia 
480+ különféle típusú forrásból származó, eseményhez kapcsolódó 
információ értékeléséhez

✓ Beépített SOAR technológia és integráció a vezető Digital Workflow
megoldásokkal a fenyegetések gyorsabb kezeléséért

✓Nyílt architektúra nagyobb interoperabilitással a jobb megtérülésért

✓Alacsonyabb TCO és rugalmas skálázás a lefedettség bővítésére

Miért válassza a Micro Focus legújabb generációs 
SOC-megoldásait?
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Köszönöm a figyelmet
További információ: zsolt.hargitai@microfocus.com




